
Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle 
 

Møde fredag den 14/1-22, kl 9-12 i Simon Peters kirke, Kolding. 

 

1. Velkomstrunde, salme og Fadervor 

Tillykke med embedet og tak til Thomas for samarbejdet i udvalget! 

2. Valg af referent og mødeleder 

Peter var referent og mødeleder. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

4. Gennemgang af referatet fra de sidste 2 møder 

Tages undervejs. 

Birgit og Peter har deltaget i møde for alle stiftsudvalgene. Der var flere interessante 

kontaktflader med de andre udvalg. 

5. Inspirationssiden på stiftets hjemmeside og facebook-siden 

Ideer: Natkirken i Kolding, en præst i Sønderjylland der har meditativ dans, Jeanettes 

trosgruppe. 

Birgit vil kigge på hvad der sker i de andre provstier 

Lene Kjældgård er begyndt at dele stof fra udvalgene. Vi vil foreslå hende at synliggøre det 

mere. 

Vi skal tænke over, hvordan vores kommunikation kan blive mere synliggjort som en gave af 

hjælp til præster og menighedsråd. 

6. Messedeltagelse 

a. Vejle 5-6/3-22 

Vibeke, Anne, Birgit og Peter deltager. Forhåbentlig også Jeanette.  

Arrangere et formøde i uge 8: Vibeke spørger om hverdags formiddag i Vor frelser, Anne vil 

gerne hjælpe med at arrangere, Peter og Birgit kommer også. Vi hjælpes ad med at fortælle. 

Kontakte provsten og derigennem præsterne med vagtskema: Vibeke. 

Lave standen: vi vil tage udgangspunkt i det vi gjorde sidst. Lænestole er vigtigt. Påskeliljer, 

nye gideonit testamenter, kasser med ord fra kirkefonten skal vi lede efter. Ide: Mannakorn, 

Birgit, kaffe og the. Guds skrivebord fra Helle. Bibelkrukke fra bibelselskabet – Birgit køber. 



Engle fra Anne. Vibeke taler med Bjørn om korset. Anne holder et stand-møde med Vibeke 

og Bjørn, evt. Helle. Kaffe og the. Noget til hænderne, noget at tage med, noget som “falder 

på et tørt sted”. Thomas kigger efter skilte fysisk eller digitalt. 

7. Valggruppe på stiftsdagen 19/3-22 

Thomas holder foredrag og Jakob Legarth medvirker som en case om mødet med det 

nyspirituelle og opstart af dialoggruppe og meditationsgudstjeneste. 

Thomas, Birgit og Peter deltager. 

Peter byder velkommen og fortæller kort om udvalget og messedeltagelsen. 

8. Antologi 

Den bliver fin med de forskellige forfatteres mange perspektiver. 

Vi håber at den kan præsenteres på himmelske dage. Thomas aftaler det med forlaget. 

Vi får nogle bøger som en del af pakken. 

Ny bevilling af midler er måske nødvendig. Peter undersøger. 

Robert tilføjer tekst efter samtale med Thomas. Birgit vil også gerne tilpasse lidt. 

9. Kursus på FUV (kan udsættes) 

10. Besøg ved provstikonventer (kan udsættes) 

11. Netværksskabelse (kan udsættes) 

Vi vil se om Thomas nye embede kan åbne for nye muligheder for netværksskabelse. 

Bogen kan måske også danne grundlag for nogle møder. 

12. Næste mødedato 

Peter skriver med datoer 

13. Evt. 

Peter sender vores årsrapport til stiftsudvalget som vanligt. 


